Tbywajà
wórcze iluminacje od- Âlàskie zag∏´bie
si´ w ró˝nych

W

mi´dzywojennym Lwowie by∏a s∏ynna kawiarnia ,,Szkocka”, gdzie na papierowych
serwetkach dowodzono twierdzeƒ, które
do dziÊ znajdujà si´ w anna∏ach matematyki. Równolegle to Âlàsk, by∏ najpr´˝niej
rozwijajàcym si´ regionem Polski. Równie˝ teraz jest idealnà przestrzenià dla poj´ç: innowacja, nowoczesnoÊç, nauka,
a dialog naukowy ma szans´ byç magnesem przyciàgajàcym do Katowic. Naukowy – w sensie odpowiedzialnoÊci za to, co
si´ mówi, a nie ∏atwego rzucania hase∏,
których nikt nie sprawdzi.
– Dlatego zawiàzanemu wokó∏ Âlàskiej
Kawiarni Naukowej stowarzyszeniu marzy
si´, by by∏a ona przyczu∏kiem nowego pràdu
w tym regionie, szerszego ni˝ tylko promocja
nauki – powiedzia∏ dr Tomasz Ro˝ek, pomys∏odawca i koordynator projektu. Jego s∏owom wtórowa∏ rektor Janusz Janeczek – To
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miejscach a atmosfera
kawiarnii sprzyja bardziej otwartej dyskusji
ni˝ hierarchiczna z natury sala wyk∏adowa. Dialog od zawsze jest istotà
uniwersytetu. Uprawianie nauki to wielka przyjemnoÊç – stwierdzi∏ JM
Rektor UÂ prof. zw. dr
hab. Janusz Janeczek.

Informacje

Inauguracja Âlàskiemj Kawiarni Naukowej w katowickim Rondzie Sztuki

Dr Marcin Ryszkiewicz
poczàtek kszta∏towania nowego miasta przez
Uniwersytet, wp∏ywu Uczelni na to, co si´
dzieje w niedawno powsta∏ym GórnoÊlàskim
Zwiàzku Metropolitarnym. Uniwersytet Âlàski obecny w tylu miastach nie mo˝e pozostawaç wy∏àcznie wewnàtrz swoich murów.
Pierwsze spotkanie w Âlàskiej Kawiarni Naukowej poÊwi´cone by∏o ewolucji.
Zaproszono dr. Marcina Ryszkiewicza,
geologa, pracownika Muzeum Ziemi PAN
w Warszawie, który wyg∏osi∏ wyk∏ad pt.
„Ewolucja – od bezmyÊlnej komórki do
bezmyÊlnego cz∏owieka”. Przestrzeƒ Ronda na równych prawach wype∏nili studenci i profesorowie, licealiÊci i znane postaci Êlàskiego ˝ycia publicznego, wreszcie w∏adze Uniwersytetu i ci, których po
prostu przyciàgnà∏a informacja, zamieszczona chocia˝by na stronie projektu
www.kawiarnianaukowa.pl.

Notatki z uwag dr. Marcina Ryszkiewicza
o liczàcej sobie 160 lat teorii Karola Darwina
- S∏ynna – nie tylko z powodu zasadniczego dla nauki znaczenia lecz i kpin oraz karykatur
– ksià˝ka Darwina Pochodzenie cz∏owieka i dobór p∏ciowy sk∏ada si´ z dwóch odr´bnych, opas∏ych tomów. W pierwszym nie ma s∏owa o cz∏owieku. W drugim O powstawaniu gatunków autor napisa∏ o nim tylko jedno zdanie: „przysz∏e badania pozwolà rzuciç Êwiat∏o na ten problem”. Lecz i tak rozgorza∏ za˝arty spór, bo choç sam Darwin nie nale˝a∏ do pierwszych ewolucjonistów (podówczas nazywanych transmutacjonistami), to zaliczy∏ cz∏owieka do zwierzàt.
- Darwin by∏ przesiàkni´ty przekonaniem, ˝e wszystko jest cudownie celowe. I jest. Teologia Natury przed Darwinem t∏umaczy∏a rozwój w 99 proc. przystosowaniem. A Darwin uczepi∏ si´ tego jednego procenta. Nie interesowa∏o go to, co naturalne dla procesu ewolucji
przystosowania, lecz to, co jej zaprzecza – atawizmy, narzàdy szczàtkowe (u cz∏owieka: Êlepa kiszka, z´by màdroÊci, korzonki). One Êwiadczà o ewolucji du˝o bardziej ni˝ adaptacja,
która zaÊwiadcza∏aby o doskona∏ym planie.
- Wszystko si´ zmienia, lecz nie wszystko ewoluuje. Nie ma ewolucji bez konkurencji i rywalizacji. To jest ró˝nica mi´dzy organizmi ˝ywymi a gwiazdami czy pierwiastkami.

Dr Tomasz Ro˝ek, fizyk i dziennikarz
naukowy, poÊwi´ci∏ si´ komunikacji naukowej, gdy po powrocie z pobytu naukowego w Niemczech spostrzeg∏, ile w tej
dziedzinie jest do zrobienia. Komunikacja
naukowa jest czymÊ wi´cej ni˝ tylko popularyzacjà nauki.
– Nie ma autonomii nauki. Naukowiec
autonomiczny w tym, co robi zaprzecza
swemu powo∏aniu. Bo nauka, w skrócie,
rozwiàzuje problemy ludzi. Mo˝na zapytaç, jakie problemy rozwiàzuje fizyka czàstek elementarnych? Otó˝ rozwiàzuje, pomaga wyeliminowaç niepokój cz∏owieka
jeÊli chodzi o wiedz´ na temat Êwiata. Nie
mówiàc o tym, ˝e z czasem znajduje si´
zastosowanie. Choçby model atomu Bohra, od którego wiedzie prosta droga do dzisiejszych, tak popularnych CD.
Ide´ Âlàskiej Kawiarni Naukowej przyj´∏y natychmiast w∏adze Uniwersytetu.
Drugim partnerem zosta∏ „National Geographic Polska”. Wydawnictwo ma nie
tylko przysy∏aç egzemplarze magazynu
z ˝ó∏tà ramkà, lecz tak˝e proponowaç bohaterów, tematy i autorów do spotkaƒ
w Rondzie Sztuki. Gospodarz Ronda,
rektor katowickiej Akademii Sztuk Pi´knych profesor Marian Oslislo podkreÊli∏,
i˝ dla mi´dzy innymi takich inicjatyw
stworzono to miejsce. Zresztà podczas
spotkania sztuka równie˝ by∏a obecna
w postaci Jazz Bandu Trio, który ∏agodzi∏
rozemocjonowanà dyskusj´.
Nast´pne, listopadowe, spotkanie
w Âlàskiej Kawiarni Naukowej poÊwi´cone b´dzie globalnemu ociepleniu. Zagadnienie jak si´ okazuje godne Nobla, a Polacy majà na ten temat swoje zdanie.
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